
Temat: Ofiarnośd wobec ojczyzny ukazana  w wierszu Jana Lechonia pt. „Przypowieśd”. /2h/ 

 

1. Zapoznaj się z biografią Jana Lechonia. 

 

https://klp.pl/lechon/ 

Popełnił samobójstwo w 1956 roku; wyskoczył z mieszczącego się na 12. p. okna swojego pokoju w 

nowojorskim hotelu. Dlaczego? 

- cierpiał na przewlekłe stany depresyjne, 

- zaszczuty przez środowisko polonijne ze względu na orientację seksualną /był homoseksualistą, 

chod się do tego nie przyznawał i chod się tego wstydził/, 

- jako zapalony antykomunista nie mógł znieśd wieści z Polski /komunizm/. 

 

2. Przeczytaj wiersz , „Przypowieśd”. /podręcznik, str. 234 / 

 

     https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2448 

 

3. Problematyka utworu:  

 

Nazywano ich „najlepszymi żołnierzami”, „natchnieniem ludów miłujących wolnośd”. Po wojnie o 

nich zapomniano. Tak naprawdę byli nie do zastąpienia od września 1939 do czerwca 1941 roku – był 

to czas, gdy alianci potrzebowali polskiej armii walczącej u ich boku. Później, gdy przeciwko Hitlerowi 

wystąpił ZSRR, polskie notowania na zachodniej scenie politycznej zaczęły spadad.  

 

4. Sytuacja liryczna: 

 

Wojna się skooczyła, nadszedł długo wyczekiwany czas pokoju. Polski żołnierz walczący poza 

granicami kraju stanął przed dramatycznym wyborem: zostad na emigracji / Brytyjczycy mieli zamiar 

wysład ich do Libii/i  stawid z góry skazany na porażkę opór czy wrócid do kraju rządzonego przez 

komunistów. 

 

4. Bohaterowie wiersza: 

- żołnierz : romantyczny patriota, bezgranicznie oddany ojczyźnie, gotowy oddad za nią życie bez 

względu na wszystko, 

- „rozumny” rozmówca /ktoś/ powątpiewający w postawę żołnierza, słusznośd walki. 

 

5. Utwór jako przypowieśd:  /utwór , w którym przedstawione zdarzenia nie są ważne ze względu na 

swe cechy jednostkowe, lecz mają wagę jako przykłady uniwersalnych zasad postępowania, prawd 

moralnych; mają znaczenie symboliczne/. 

 

prawda moralna zawarta w utworze: stanowisko żołnierza jest dla narratora „Przypowieści” jedynym 

możliwym do przyjęcia;  warto było, mimo wszystko, walczyd i oddawad życie za ojczyznę!!!W sensie 

politycznym utwór Lechonia jest aktualizacją postawy typowej dla powojennej emigracji żołnierskiej 

– powrót do kraju rządzonego przez komunistów traktowano jako zdradę narodową; „Wychodźcy” 

mieli stanowid duszę narodu i przechowywad nadzieję na odzyskanie wolnej / od komuny/ ojczyzny. 

https://klp.pl/lechon/
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2448


Sporządź notatkę z lekcji. 

 

Temat: Gramatyczny rozbiór zdania pojedynczego. /1 h/ 

 

 

1. Przypomnij sobie wiadomości nt. części mowy / podręcznik , str. 338 – 345 /. 

! Zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno orzeczenie/ częśd zdania wyrażona czasownikiem, który 

odpowiada na pytania: co robi?, co się z nim dzieje?, w jakim jest stanie?/ 

 

     https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2448                                                                                                                         

2. Nazwij części mowy w zdaniu: 

 

Za oknem świeci mocne o tej porze roku słooce. 

za - przyimek, nieodmienna częśd mowy, 

oknem – /kto, co?/ rzeczownik, 

świeci –/co robi?/ czasownik, 

mocne –/ jakie?/ przymiotnik, 

o- przyimek , nieodmienna częśd mowy, 

tej – /jakiej?/zaimek przymiotny, 

porze –/kto, co?/rzeczownik, 

roku – /kto, co?/rzeczownik, 

słooce -/kto, co?/rzeczownik 

 

3. Zadanie do samodzielnego wykonania: Nazwij części mowy w zdaniu: 

 

Żyjemy w czasie gigantycznej, światowej , nie do opanowania przez medycynę epidemii 

koronawirusa. 

 

 

 

 

 

 

https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2448

